
KATALOG KOSZTÓW REFUNDOWANYCH stanowiący załącznik do Regulamin 

gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych gromadzonych na subkontach 

beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Różyczka 

(aktualizacja z dnia 21.11.2016 r.) 

 

 

1. Sprzęt rehabilitacyjny, terapeutyczny i medyczny (wraz z ubezpieczeniem) w tym: 

• Łóżko rehabilitacyjne 

• Wózek inwalidzki 

• Kule ortopedyczne, ortezy, protezy 

• Fotelik samochodowy 

• Wózek dziecięcy 

• Okulary korekcyjne 

• Aparat ortodontyczny 

• Obuwie ortopedyczne oraz wkładki (zdrowotne/profilaktyczne) 

• Aparaty słuchowe wraz z akcesoriami 

• Gleukometry wraz z akcesoriami  

• Inhalator, termometr elektryczny 

• Oczyszczacz powietrza, sterylizator, ozonator, jonizator, osuszacz powietrza, 

nawilżacz itp. 

• Kołdry obciążeniowe/sensoryczne, poduszki, pościele itp. 

• Rower rehabilitacyjny 

• Sprzęt do wzmacniania aktywności fizycznej np: rower rekreacyjny, 

hulajnoga, hamak, huśtawka, huśtawka „kokon”, deskorolka itp. 

• Inne sprzęty rehabilitacyjny wg potrzeb beneficjenta 

• Telefony, sprzęt komputerowy np. laptopy, tablety, routery, skaner, drukarka, 

tusz, słuchawki, głośniki oraz specjalistyczne oprogramowanie dla celów 

terapeutycznych typu „Mównik” itp. 

• Pozostałe (np. trampolina, zjeżdżalnia, basen, i itp.) 

 

2. Pomoce terapeutyczne: 

• Artykuły papiernicze 

• Zabawki, pomoce edukacyjne i terapeutyczne 



• Książki (m.in. edukacyjne, podręczniki szkolne itp.) 

 

3. Produkty farmaceutyczne i zdrowotne: 

• Leki i suplementy diety.  

• Specjalistyczne produkty spożywcze związane z dietą np. bezglutenową, bezcukrową, 

bez laktozową np. mleko specjalistyczne, pieczywo itp., preparaty dla dzieci z 

refluksem, alergią i innymi problemami.  

• Odzież m.in. ze sklepów medycznych, np. ubrania dla osób z atopowym zapaleniem 

skóry, w szczególnych sytuacjach na wniosek ubrania, obuwie codzienne, odzież 

sportowa itp.  

• Artykuły higieniczne (bandaże, plastry, kompresy, opatrunki, pampersy, pielucho 

majtki, igły, strzykawki, podkłady higieniczne, chusteczki, itp.) 

• Kosmetyki pielęgnacyjne (maści/kremy na odparzenia, atopowe zapalenie skóry, itp.) 

• Artykuły dla niemowląt (butelki, smoczki, mleko modyfikowane, aspirator do nosa, 

„gruszka” itp.)  

 

4. Diagnostyka medyczna i leczenie: 

• Operacje i zabiegi 

• Badania lekarskie i konsultacje 

• Badania laboratoryjne, diagnostyczne w tym testy alergologiczne, obciążeniowe 

itp. 

• Inne badania specjalistyczne np.: laryngologiczne, neurologiczne, psychiatryczne, 

psychologiczne itp.  

• Pobyt w szpitalu opiekuna 

• Leczenie w kraju i za granicą (w tym tłumaczenie dokumentów medycznych) 

 

5. Terapie i rehabilitacje: 

• Turnusy rehabilitacyjne wraz z noclegiem i dojazdem, wraz z pobytem opiekuna, 

w przypadku jeżeli opiekun jest wymagany zgodnie z orzeczeniem 

• Terapia SI, behawioralna, logopedyczna, sensoryczna, TUS, Biofeedback, 

Tomatis, terapia dźwiękiem, Tlenotarapia (komora hiperbaryczna), terapie 

alternatywne itp.  

• Fizjoterapia i masaże lecznicze 



• Leczenie komórkami macierzystymi 

• Zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna, basen, szachy, piłka nożna, taniec, 

sztuki walki itp. 

• Zajęcia edukacyjne i korepetycje m.in. kursy językowe  

• Dokształcanie rodziców np.: szkolenia, konferencje, książki itp. (dotyczące stanu 

zdrowia dziecka). Refundacji nie podlegają m.in. kurs prawa jazdy, opłaty za 

studia 

• Opłaty za przedszkole, szkołę, dzienne domy pobytu wraz z wyżywieniem 

• Zakup zwierząt do terapii (faktura, rachunek lub umowa kupna-sprzedaży w 

przypadku płatności przelewem, potwierdzenie przelewu) wraz z refundacją 

kosztów szkolenia i utrzymania zwierzęcia 

Refundacja dotyczy zakupu dokonanego wyłącznie zwierząt pochodzących z hodowli.  

      

6. Koszty życia codziennego: 

• Koszty dostosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup 

materiałów i usług) 

• Koszty żywności i ubrań a także uzasadniony sprzęt AGD 

 

7. Transport: 

• Koszty zakupu paliwa, biletów lub przewozu osoby niepełnosprawnej taksówką lub 

wykwalifikowaną firmą przewożącą osoby niepełnosprawne w przypadku gdy 

Beneficjent musiał dojechać do szpitala, na badania, terapię itp. (PKP, PKS, lotnicze, 

bilety parkingowe oraz opłaty za przejazd itp.)  

• Dopłaty do zakupu i eksploatacji samochodu (jednorazowo do kwoty 5000 zł.) wraz z 

logicznym uzasadnieniem wniosku.  

o Do wniosku należy dołączyć:  

- umowę kupna-sprzedaży lub fakturę – w przypadku osób niepełnoletnich 

dokumenty powinny być wystawione na opiekuna prawnego (rodzica) 

o - potwierdzenie przelewu na numer rachunku bankowego, który został 

wskazany w umowie lub fakturze 

• Koszty dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, remonty 

niwelujące bariery,  

• Rampy, szyny podjazdowe, windy 



• Remonty oraz zakup mebli, dostosowujące miejsce zamieszkania do potrzeb 

Beneficjentów. Zalecenia na zakup mebli lub przeprowadzenie praz remontowych, 

powinny zawierać informację czego dokładnie dotyczy wydatek, wraz z 

uzasadnieniem.  

 

Wszystkie wnioski dotyczące wydatków spoza Katalogu, będą rozpatrywane indywidualnie. 

Refundacji nie podlegają koszty związane z zakupem: wyrobów alkoholowych, tytoniowych, 

napojów energetycznych, napojów kolorowych (gazowanych), przekąsek (chipsy, prażynki, 

paluszki, krakersy, itp.), artykuły spożywcze typu „Fast food” oraz innych artykułów 

budzących wątpliwość Zarządu Fundacji Różyczka. 

 

Subkonto w Fundacji Różyczka można założyć dla każdej osoby niepełnosprawnej/chorej bez 

względu na wiek czy schorzenie. Osoba zakładająca subkonto w Fundacji Różyczka musi 

posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumentację medyczną (zaświadczenie 

lekarskie, wypisy szpitalne i inne dokumenty potwierdzające diagnozę). 

Subkonto mogą założyć jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 


